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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Таксите посочени в настоящата тарифа се отнасят за контрола и сертификацията на ЗНП „Странджански 
манов мед”.  Настоящата тарифа за контрол се отнася за фирмите- заявители и представлява 
неразделна част от договора, който операторът подписва при присъединяването си в системата на 
контрол. 
 
Всички разходи, посочени в настоящата тарифа, трябва да се считат без включено ДДС. 
 
2. ЦЕНОВА ОФЕРТА 

„Био Сертификейшън” ЕООД установява, като възнаграждение за контрол и сертификация 
следните годишни такси: 
 

Фиксирана годишна вноска – 1100 лева 
 
 Посочената тарифа обхваща следните дейности, предвидени в плана за контрол: 
- Документална оценка 
- Процедура по признаване (при присъединяване и препотвърждаване);  
- Приемане и вписване в Списъка на контролираните оператори; 
- първоначална инспекционна проверка, 
- Поддържане на изискванията, надзорни инспекционни проверки и издаване на Сертификат за 

съответствие на продукта. 
 

 
3. РАЗХОДИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ 
 Дейности, които не са включени във фиксираната годишна вноска 

A. Допълнителни инспекционни проверки, целящи да установят прилагането на евентуални 
корективни и превентивни мерки при несъответствия 

B. Допълнителни инспекционни проверки в резултат на значителни изменения, съобщени от 
оператора 

C. Дейности по взимане на проби за аналитична цел, извършвани извън планираните проверки, 
предвидени в Плана за контрол 
 

Таксата за отделните дейности е 340 лева. 
 

 
 
4.  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
 Плащането на фиксираната вноска трябва да бъде заплатено първоначално (при първото включване в 
системата за контрол) и през следващите години (потвърждаване към системата за контрол) към момента 
на изпращане и подписване от страна на оператора на заявлението  за присъединяване, така както е 
описано в техническата документация. 
 
5. ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ 
 
Разноските относно взимането на проби и извършването на предвидените аналитични проби, с честота, 
планирана в плана за проверките, ще бъдат включени към разходите. 
 
 
 
6. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Неизпълнението на финансовите задължения от страна на оператора в системата за контрол, 
генерира искане за плащане от „"Био Сертификейшън” . Искането се състои от изпращане на банково 
извлечение и писмо, които показват сумата за плащане, срока и начина на плащане. 
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7. РАЗХОДИ ОТНОСНО ЖАЛБИ 

 
Операторите могат да представят жалби пред Комисия по жалби и възражения (КЖВ) на "Био 
Сертификейшън”  срещу наложени наказателни мерки от органа. Разходите, свързани с управлението 
на жалбата ще бъдат за сметка на загубилата страна, посочена в решението на Комисия по жалби и 
възражения (КЖВ). 
 
8.   ОТКАЗ 

 
Операторите, които доброволно преустановят дейността си, които окончателно прекратяват дейност или 
се отказват от системата през годината са длъжни да внесат фиксираната годишна такса. 
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